


Hotel-escola Bela Vista

O único hotel 4 estrelas de Volta Redonda, 

com 116 apartamentos e 5 suítes equipados 

para garantir conforto e tranqulidade.

Café da manhã

Wi-Fi 

Ar condicionado

TV a cabo

Pet Friendly

Estacionamento gratuito
para carros e ônibus

Frigobar

Área de lazer com piscina
e sala de jogos

Room Service

Localizado em uma ampla área verde, próximo ao centro comercial de Volta Redonda, o Hotel-escola Bela Vista 

retrata o charme da arquitetura colonial da década de 1940. Foi erguido para servir de apoio à construção da 

Companhia Siderúrgica Nacional - CSN, criada pelo então presidente do Brasil Getúlio Vargas. Hoje é a maior 

indústria siderúrgica do Brasil e da América Latina, e uma das maiores do mundo.



Estamos tomando todas as medidas necessárias e 
recomendações da Organização Mundial de Saúde, (OMS), 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), de  
órgãos oficiais e especialistas para que garantir o bem-estar 
e segurança dos nossos funcionários e hóspedes.

Limitamos o número
de hóspedes

Redobramos a
higienização

Capacitamos
os profissionais

Reforçamos a
proteção

Revisamos os
protocolos

Distância
segura































Pacotes românticos e núpcias

Núpcias 

Celebre sua noite de núpcias no hotel mais charmoso da cidade com muito conforto e sofisticação e 
viva momentos inesquecíveis!

Enxoval tradicional | amenities tradicional | espumante | pétalas de rosas na decoração da cama
brinde aos noivos | arranjo de flores 

Românticos

Reserve uma noite romântica no Hotel Bela Vista e desfrute de momentos inesquecíveis ao lado de 
quem você mais ama.

Enxoval tradicional | amenities násico | mimo ao casal | kit sensorial | pétalas de rosas na decoração 
da cama | espumante | tábua de queijos finos (Gorgonzola, Brie, Gouda), damascos seco e torradas









Salão Colonial 83 m²

Salão Branco 235 m²

Salão Vale do Café 81 m²

Jardim externo

Jardim interno

Área de lazer com piscina

Espaço ideal para o  seu evento

O hotel oferece diversas áreas para recepcionar seus convidados, 

como salões, salas e área da piscina, ideais para realizar eventos 

corporativos, sociais, convenções, confraternizações, aniversários e 

mini wedding.











O Hotel-escola Bela Vista é mais 
uma unidade da Fundação CSN e 
todo o seu resultado financeiro é 
revertido para a execução dos 
projetos sociais da instituição.

Responsabilidade social

(24) 3344-1900
hotel-escolabelavista@csn.com.br

www.hotelescolabelavista.org.br

Central de reservas:
(24) 3344-1940

reservas.hotelescolabelavista@csn.com.br

Contato


